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continuidade ao processo 
de fortalecimento da classe 
dos advogados maranhen-
ses em todo o Maranhão. 

Mário Macieira, ao lado da 

acompanhado do diretor 
Marco Lara e do presidente 
da Comissão de Prerroga-
tivas, Erivelton Lago, anun-

A boa nova é uma das 

-
tro da reunião promovida 
pela Comissão de Direito Tri-
butário e Defesa do Contri-

2014. Em maio deste ano, o 
Conselho Seccional já havia 
verificado não haver incons-

do imposto. 

o empenho da atual direto-
ria da Seccional Maranhense 
para garantir o pagamento 
de precatórios por parte do 
Governo do Estado. Reunião 
com essa finalidade foi reali-

maranhense e a presidência 

Maranhão. De acordo com 

levantamento da Ordem, 
1800 pessoas esperam para 
receber o pagamento de 
precatório pelo Estado do 
Maranhão, cujos títulos es-
tão atrasados há dois anos 
e acumulam uma dívida no 
valor de R$ 288 milhões. O 
fato levou o Conselho Sec-
cional a aprovar, por unani-
midade, durante sessão or-
dinária no dia 26 de junho, 

-
bidade Administrativa con-
tra a governadora Roseana 

do estado do planejamento 
-
-

-

os dias 11 a 13 de agosto no 
Hotel Pestana e tem como 

-

Direitos”. Vale lembrar a 

pela CAA/MA contra os ví-

-
-

nhenses. 

TRÂMITES

Pacote para conferência dá camisa para 
50 primeiros compradores

acontecem aos sábados ás 15h no campo da sede do Clube do 

nos treinos são obrigatórias. Após três ausências sem justificati-
-

-

-

-

dia 6 de julho. A passagem aérea (empresa Gol) sai por R$ 518,34, 
e pode ser parcelada em até seis sem juros no cartão de crédito. 

custa R$ 1.887,00, no Hotel Ramada Rio Centro 04, por pessoa em 
apartamento duplo. Há ainda o pacote de R$ 1.370,00, no Hotel 

O presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados 
-

alterar o expediente da Seccional Maranhense, nos dias de jogos 

-

2



Vivemos numa sociedade 
capitalista onde somos incenti-
vados desde o nosso nascimen-
to a consumir a todo instante. 

-
tamos bem, compramos para 
comemorar o dia das mães, 
dos pais, dos namorados e até 

-
rida, compramos para demons-

Este fenômeno não ocorre 
por um acaso, o consumo é a 

-
nomia. Se não há consumo, 
a economia não vai bem. Por 

a consumir mesmo sem condi-
-

Além disso, outra forma de 
incentivar o consumo constan-

-
dutos existentes no mercado. 
Atualmente, principalmente 
no setor de eletro eletrônico, 
os produtos se modificam e se 

-
do, sendo financeiramente viá-

-
sumo continue em ascensão.

Diante a tanto incentivo, se 
-

ências nocivas ao consumidor, 

danos irreparáveis ao meio am-
biente e o superendividamento 
do consumidor.

vigora desde o dia 15 de janeiro 
-

consciente. De autoria da depu-

-
-

-
do a parlamentar, a ideia é me-

de cartilhas e outros materiais 
-

cessidade de se comprar “bens 
realmente necessários para a 

-
sadas pelo consumidor”.

A secretária de Defesa e Pro-

-

-
-

bém poderão ser financiadas 
por parte do dinheiro arreca-
dado com multas aplicadas em 

Código de Defesa do Consumi-

dor, reunidas em um fundo.

de se criar informes para cons-
-

bre a necessidade de investigar 
a imprescindibilidade e usabi-

finalidade de evitar compras 

campanhas de marketing e pro-
pagandas”.

-
sumidor informado é Cidadão 

com a finalidade de informar 
e educar o consumidor para o 

Maranhão, até o momento, ine-
-

ficativa neste sentido.
Recordo-me de uma frase 

-

modificar alguma coisa, é pelas 

Lamentavelmente os pro-
blemas decorrentes das rela-

-
nese. Se pensa muito em como 
tirar o consumidor das dívidas, 

essenciais, mas não podem 

o problema. Devemos cuidar 

caia nas armadilhas oriundas 

o consumo.
-

colas do Estado do Maranhão 
fosse inserida na grade escolar 

-
sicas acerca dos direitos do con-

num futuro próximo teríamos 
uma sociedade mais conscien-
te, e um meio ambiente mais 

Sousa Santos, A economia é, 
-

ceito de consumidor substitui 
o de cidadão e o critério de 
inclusão deixa de ser o direito 
para passar a ser a solvência. 

o problema seja o capitalismo 

executadas, na sua maioria com 

*Duarte Jr. é Mestrando em 
-

Professor e Coordenador da 

Complexo Educacional AEP/

Ordem, as disciplinas de Direito 
do Consumidor, Direito Civil, e 
Ética Profissional, Conferencis-
ta, Advogado com experiência 
na área Cível, com ênfase em 
Direito do Consumidor e Vice-
-Presidente da Comissão de Di-

Graduado em Direito Processu-
al Civil e Direito do Consumidor 

A PALAVRA DO(A) ADVOGADO(A)

Consumidor informado é Cidadão respeitado 
Por: Por Duarte Jr*
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OAB/MA debate IPTU de São Luís em reunião 
com secretários municipais

A Comissão de Direito 
Tributário e Defesa do 

25 de junho, reunião com a 
-

Rodrigues, e do secretário 
-

coordenado pelo presidente 

demais membros do órgão e 
conselheiros seccionais e do 

-
lavra o secretário Diogo Lima, 

-
-

cipal para fixar os valores do 
tributo cobrado este ano. Ele 

revisão do cadastro municipal 
-

fasagem entre imóvel e valor 

pode ter acarretado eventuais 

idéia tínhamos contribuintes 

como se terreno fosse”, exem-

vários casos iguais semelhan-
tes a esse foram identificados 
após análise do órgão.

Segundo ele, havia muitos 
outros casos a serem corrigi-
dos pela prefeitura de São Luís 

cidade, cujo valor cobrado é 

além de muitos casos de isen-
-

ros da cidade. “Essas medidas 

-
tar políticas estruturantes em 

-

o valor cobrado.

-
da, Raimundo Rodrigues, apre-

Rodrigues,  o cadastro de imó-
veis está defasado há 13 anos, 

-
gundo ele, se essa base cadas-

longo do ano, o contribuinte 
não sentiria o impacto. “São 
Luís precisa de uma arrecada-

defasagem cadastral levou a 
cidade de São Luís a registrar 

das demais cidades brasileiras.
O presidente da comissão, 

reunião foi mais uma oportu-

-

-
contro serviu para reafirmar a 

-

autoria, não verificou inconsti-
tucionalidade no valor do im-
posto cobrado neste ano, mas 

-
cados deverão recorrer admi-
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Representantes da OAB/MA têm reunião com 
presidente do TJ/MA sobre pagamento de precatórios 
e cobra posição de gestores públicos

m total de 1.800 pes-
soas está na fila do 
pagamento dos pre-

catórios no Estado do Mara-
nhão. Dentre esses cidadãos, 
há casos de pensões alimen-
tícias, aposentados do Esta-

-
cos e outros. Os pagamentos 
desses títulos já estão atrasa-

uma dívida de 270 milhões. 

pagos agora em 2014, atu-
almente na casa dos R$ 288 
milhões.

Os dados acima foram 
repassados pelo secretário 

-

sa, e o conselheiro seccional, 

presidente da Comissão de 
Direito Tributário e Defesa 
do Contribuinte da Seccional 
Maranhense, durante reu-
nião com a presidente do Tri-

desembargadora Cleonice 

para tratar sobre o pagamen-
to dos precatórios.

César Martins falou sobre a 
campanha “Pelo pagamento 
dos precatórios e dos advo-

em maio deste ano pela Sec-
cional e de como advogados, 
clientes e a própria socieda-

para o tema. A desembar-

-

tema com o Governo do Es-
tado. “Vamos encaminhar um 
ofício ao Governo para falar 
sobre o pagamento desses 
precatórios e tão logo haja 
novidades informaremos à 

Representação
unanimidade, o Conselho 
Seccional aprovou em sessão 

de junho, aprovar represen-

Estadual por improbidade 
administrativa contra a go-

o secretário de  planejamen-
-
-

iremos tomar medidas para 
-

prios gestores responsáveis 
pelo atraso do pagamento 
dos precatórios”, falou o di-
rigente da Seccional Mara-
nhense.  

Para Mário Macieira, o 
não pagamento dos precató-
rios significa um desrespeito 
às decisões judiciais “não é 
possível, em um Estado De-

Poder Executivo não cumpra 
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Presidente da OAB/MA e diretoria da Subseção 
de Balsas-MA apresentam projeto de 
construção de nova sede

Subseções

Advogados da região sul 
do estado participaram 

especial no início do mês de 
-

-
-MA. O encontro foi coorde-

MA, Mário Macieira, e pela 
-

Premier.
-
-

dade, local onde funciona a 

horário das 14h, houve uma 
reunião entre as diretorias da 

para definir o início das obras 

-
reno doado pela Prefeitura por 

-

Coelho.
Além do presidente Mário 

Macieira e da presidente da 

participaram do evento em 

nova sede, o conselheiro e 
presidente da Comissão de 

das prerrogativas dos advoga-
dos maranhenses e o trabalho 

-
lheira seccional, Alba Maria 
D´Almeida Lins, da regional de 

experiência como uma das in-
tegrantes do Conselho da Or-
dem maranhense.

Detalhes da nova sede
-

tará com amplo estaciona-

refrigerado para cursos e ca-

da presidência e sanitários. O 
lote onde será construída foi 
doado pela Prefeitura da cida-
de em 2012.

do secretário municipal de 

-
lho, os documentos referentes 

Q18, Lote 06, no bairro Patosi. 
O imóvel era incorporado ao 
patrimônio do município pela 

-

trabalham na região. É a ter-
ceira maior do Estado, depois 

e Caxias, cujas sedes também 
foram construídas e entregues 

-

Caxias, em maio deste ano.
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CAA/MA continua com Campanha de Vacinação
contra a gripe no prédio da OAB/MA

VAN do Advogado da CAA/MA completa três anos de 
serviços prestados à classe dos advogados

Cerca de 250 advoga-
dos e advogadas da 
capital já foram imu-

sistência dos Advogados do 

MA, das 9h às 17h, no prédio 

lhau, e prevê vacinar mais de 
mil pessoas contra os vírus 

mana de junho, a campa-

advogados 

de pessoas (como tribunais, fó-

a chance de contrair os vários 
tipos de vírus da gripe.

A vacina foi pleiteada pela 

Atualmente,  as doses estão 

deira própria na sede da Caixa 

A vacina é Tríplice Gripal 

tomar a vacina todos os advo-

gados em dia com suas obri-

Carteira de Associado da Caixa 
de Assistência dos Advoga-
dos. A campanha de vacina-

O Advogado acaba de 
completar 36 meses de fun-

e Caixa de Assistência do Ad-

deslocar entre os principais 
fóruns e tribunais da capital 
maranhense.

seus três anos de funciona-
mento, totalmente gratuito e 
exclusivo para os advogados 
e advogadas do Estado. Dia-
riamente, das 8h às 13h, a Van 

a sexta-feira e, para ter acesso 
ao mesmo, o advogado asso-
ciado necessita apenas apre-

MA para o motorista.
 A Van do Advogado é um 

cilita a rotina de trabalho des-
te profi ssional. O veículo tem 
capacidade para 15 pessoas 

cionado e sistema de som. 

telefone (98) 2121-6700 para 

mem no uso do veículo, com 

de saída e chegada aos fó-
runs.

Deslocamentos da Van do 
Advogado da CAA/MA                                                       

nhão  
Horário de funcionamento: 
das 8h às 13h, de segunda à 
sexta.

cionado e sistema de som. 

telefone (98) 2121-6700 para 

mem no uso do veículo, com 

de saída e chegada aos fó-
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CONVÊNIOS
ACOMPANHE OS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELA CAA

CTO – CENTRO DE TRATAMENTO OCULAR DO MARANHÃO.
DESCONTO: 18% (DEZOITO POR CENTO) NA TABELA CBHPM 4ª 
EDIÇÃO
End.: RUA DE SANTANA, 843-A – CENTRO
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 3221-4513.

MARANHÃO PRIME CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
(Representante da Citi Corretora de Valores no Estado do 
Maranhão)
End.: Av: dos Holandeses, nº 14, Edf. Century Multiempresarial – 
Bairro São Marcos.
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 3235-9920

RESTAURANTE GAIA
Desconto de 10% à vista nos serviços habituais de restaurante e 
realização de eventos.
End.: Av. dos Holandeses, 145 - loja 06 - Galeria Mondrian - Ponta do Farol
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: (98) 3235-2166/ 8413-3651
 

DR. ABRAHAM ELMESCANY
Dermatologia e clínica geral

End.: Rua Luis Domingues, 1020 - Centro
Cidade/UF: Imperatriz/MA

Fone: (99) 3525-1205

ESCOLA DE POSTURA BRASIL
Desconto de 10% (dez por cento) para associados da CAA
End.: Rua das Jaqueiras, Quadra 57, Casa 20 - Renascença I

Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 98 3235-0585

End.: maranhao@escoladepostura.com.br

KELLY CRISTINA TAVARES DA SILVA
Consulta médica em endocrinologia

End.: Rua Alagoas, 297 - Bairro Juçara - Clínica Harmony
Cidade/UF: Imperatriz/MA

Fone: (99) 3524-0478
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